
รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่าปรับปรุงถนนหินคลกุ แบบ  ปร.4

โครงการ โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล .  ชุมชนอิสลามบ้านท้องโกงกาง

สถานทีด่ าเนินการ หมู่ ท่ี 4   ต าบลปากพนังฝ่ังตะวันตก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอยีดโครงการ โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล .  ชุมชนอิสลามบ้านท้องโกงกาง

หมู่ ท่ี 4   ต าบลปากพนังฝ่ังตะวันตก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบของ  อบต . ปากพนังฝ่ังตะวันตก  เลขท่ี 7 / 2557

สรุปราคาเมือ่วนัที ่ 18  มนีาคม  2557

ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม

1 งานดนิ+เตรียมพืน้ทีก่่อสร้าง

งานร้ือถอนสะพานเดินเทา้ (ทุบทิ้ง) 3.19            ตร.ม. -              -                 200.00          637.00            637.00                    

ขดุดินถมคืน  38.00          ลบ.ม. -                 125.00          4,750.00         4,750.00                 

เสาเขม็ไม ้4'' x 2.50  เมตร 105.00        ตน้ 120.00        12,600.00      200.00          21,000.00       33,600.00               

ทรายหยาบถมแน่น 3.00            ลบ.ม. 450.00        1,350.00        91.00            273.00            1,623.00                 

2 งานคอนกรีต -                 -                  -                          

คอนกรีตหยาบ  1 : 3 : 5 3.00            ลบ.ม. -                 389.00          1,167.00         1,167.00                 

   ปูนซิเมนตป์อร์ดแลน 10.80          กส. 141.50        1,528.20        -                  1,528.20                 

   ทรายหยาบ -              ลบ.ม. 350.00        -                 -                  -                          

  หิน 2.88            ลบ.ม. 450.00        1,296.00        -                  1,296.00                 

คอนกรีตโครงสร้าง  1 : 2 : 4   -  ksc. 11.00          ลบ.ม. -                 436.00          4,796.00         4,796.00                 

   ปูนซิเมนตป์อร์ดแลน 70.40          กส. 141.50        9,961.60        -                  9,961.60                 

   ทรายหยาบ 4.95            ลบ.ม. 350.00        1,732.50        -                  1,732.50                 

  หิน 10.56          ลบ.ม. 450.00        4,752.00        -                  4,752.00                 

พ้ืนส าเร็จรูป 200 kg/m2 28.00          ตร.ม. 220.00        6,160.00        25.00            700.00            6,860.00                 

3 งานเหลก็เสริม -                 -                  -                          

RB  6 มม. SR.24 (2.22 กก./เส้น) 48.00          เส้น 58.42          2,804.05        6.23              299.11            3,103.16                 

RB  9 มม. SR.24 (4.99 กก./เส้น) 11.00          เส้น 114.49        1,259.34        14.01            154.08            1,413.42                 

RB  12 มม. SR.24 (8.88 กก./เส้น) 78.00          เส้น 207.92        16,217.81      24.93            1,944.24         18,162.05               

 ลวดผกูเหลก็     7.00            กก. 48.60          340.20            -                  340.20                    

  ตะปู 15.00          กก. 51.40          771.00            -                  771.00                    

 ไมแ้บบ + ไมเ้คร่า 1.00            ลบ.ฟ. 533.00        533.00            -                  533.00                    

คา่แรงตีไมแ้บบ + ไมเ้คร่า 120.00        ตร.ม. -                 133.00          15,960.00       15,960.00               

ค ้ายนั 20.00          ตน้ 80.00          1,600.00        5.00              100.00            1,700.00                 

รวมราคาค่าต้นทุน 114,686.13             

ใบสรุปราคากลาง

ล าดบัท่ี รายการ จ านวน หน่วย
คา่วสัดุ คา่แรงงาน          รวมเงิน        

(บาท)



ค่าโครงการดงักล่าว  และให้ใชร้าคาน้ีเป็นราคาค่าโครงการดงักล่าว  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน

(ลงช่ือ) จ.ส.ต.                                ประธานกรรมการ

                      (สุนทร  มณีฉาย)

(ลงช่ือ)                                       กรรมการ                                              (ลงช่ือ)                                     กรรมการ

       (นายธีรวฒัน์  กล่ินมาลี)   (นายวีระชาติ  เส้งเสน)

คณะกรรมการก าหนดราคากลางตามค าสัง่ท่ี  101/2557  ลงวนัท่ี  14  มีนาคม  2557  ไดพิ้จารณาและเห็นชอบกบัราคา

 -๒ -



ค่าโครงการดงักล่าว  และให้ใชร้าคาน้ีเป็นราคาค่าโครงการดงักล่าว  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน

(ลงช่ือ) จ.ส.ต.                                ประธานกรรมการ

                      (สุนทร  มณีฉาย)

(ลงช่ือ)                                       กรรมการ                                              (ลงช่ือ)                                     กรรมการ

       (นายธีรวฒัน์  กล่ินมาลี)   (นายวีระชาติ  เส้งเสน)

คณะกรรมการก าหนดราคากลางตามค าสัง่ท่ี  101/2557  ลงวนัท่ี  14  มีนาคม  2557  ไดพิ้จารณาและเห็นชอบกบัราคา



รวมน ้าหนกั 3.00            ตร.ม.

รวมน ้าหนกั 124.91        ตนั
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คณะกรรมการก าหนดราคากลางตามค าสัง่ท่ี  101/2557  ลงวนัท่ี  14  มีนาคม  2557  ไดพิ้จารณาและเห็นชอบกบัราคา



-             เฉพาะค่าแรง

คณะกรรมการก าหนดราคากลางตามค าสัง่ท่ี  101/2557  ลงวนัท่ี  14  มีนาคม  2557  ไดพิ้จารณาและเห็นชอบกบัราคา
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